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  )هاچالش و هاظرفیت( خطی نسخ :هند و ایران مشترك میراث المللینیب شیهما   

2022 ICCHI 

  0014 بهمن 25 و 24 ، ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان

  (صبح) بهمن 24 اول، روز برنامه

   افتتاحیه

https://zoom.us/j/6092975717?pwd=a1BXcWIzNnJjOFMwQ2lsQWlCd3o0UT09 
 رمز ورود 123456

  ورود پیوند

  9:10-9:00  ایران اسالمی جمهوري لیم سرود و قرآن 

  ساعت
  

9:00-10:00  

  امیرخانی غالمرضا دکتر
  همایش علمی دبیر

9:10-9:20  

   ایرانی اکبر دکتر
  مکتوب میراث پژوهشی مرکز عامل مدیر

9:20-9:30  

  دارمندرا گددام دکتر
  ایران در هند سفیر

9:30-9:40  

  عادل حداد غالمعلی دکتر
  سعدي بنیاد رئیس

9:40-9:50  

  پور ایمانی محمدمهدي دکتر
  اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان رئیس

9:50-10:00  

  

   

https://zoom.us/j/6092975717?pwd=a1BXcWIzNnJjOFMwQ2lsQWlCd3o0UT09
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   خطی نسخ مرمت و نگهداري حفاظت، :(صبح) بهمن 24 اول: نشست
  حدادي محمد دکتر :نشست دبیر

https://zoom.us/j/6092975717?pwd=a1BXcWIzNnJjOFMwQ2lsQWlCd3o0UT09 
 رمز ورود 123456

 

  ورود پیوند

  زمان  سخنران  سخنرانی عنوان

  

  

  

  ساعت

10:30 -11:45  

EPHEMERALITY OF MANUSCRIPTS AND 
DIGITAL INTEGRATION TO 
RATIONALIZE USABILITY- A CASE 
STUDY 

 

 کمارنایاك

10:30 -10:45  

مروري بر روشهاي استحکامبخشی مورد استفاده در حفاظت آثار 
 کاغذي تاریخی

  

 محسن محمدي، داد کبري
 تقی محمد و آچاچلو محمدي
  جعفري

10:45 -11:00  

 و فاظتح در یشگیرانهپ فاظتح اصول کارگیري به ضرورت
  خطی نسخ نگهداري

  

 محمد تقوي، انگورج معصومه
  11:15- 11:00  فرد شریفی ابوالفضلو حدادي

 سازيدیجیتال راهکارهاي و هاظرفیت :نو بستري در کهن میراثی
  خطینسخ

  ردف جعفري نیره آقابابایی، وحیده
11:15 -11:30  

  11:45- 11:30  پاسخ و پرسش  

  

   

https://zoom.us/j/6092975717?pwd=a1BXcWIzNnJjOFMwQ2lsQWlCd3o0UT09
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  خطی نسخ نویسی فهرست و ها فهرست :(بعدازظهر) بهمن 24 دوم: نشست
  حکیم حسین محمد سید :نشست دبیر

 
https://zoom.us/j/6092975717?pwd=a1BXcWIzNnJjOFMwQ2lsQWlCd3o0UT09 

 رمز ورود 123456
  ورود پیوند

  زمان  سخنران  سخنرانی عنوان

  ساعت

00:41- 
30/15  

 ستانآ خانه تابک رد موجود تیسانسکر یخط يها نسخه مطالعه
  رانیا مشهد، قدس،

    1541: -0041:  بهارتیه پتچندرگ

 نسخههاي ناشناخته از کتابخانۀ تیـپو سلطان
 

  آکسفورد دانشگاه ،Souls All کالج در
    3041: -1541:  میرانصاري علی

 آن پهلوي و اوستا هاي نسخه و کاما شناسی شرق موسسه معرفی

  بمبئی در
  45:41 -03:41  رانیاننمی رانکف ،نمیرانیان کتایون 

 فهرست نسخ خطی مرکز تحقیقات زبان و ادب فارسی دهلی
  

  00:51 -45:41  یطباطبای منصورمحمد سید

   لکهنو ناصریه کتابخانه فهرست
  

  15:51 -00:51  محکی محمدحسین سید

  03:51 -15:51 پاسخ و پرسش  

  

   

https://zoom.us/j/6092975717?pwd=a1BXcWIzNnJjOFMwQ2lsQWlCd3o0UT09
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  ها)چالش و ها(ظرفیت خطی نسخ هند: و ایران مشترك میراث المللینیب شیهما 

2022 ICCHI 
  1400 بهمن 25 و 24 ملی، کتابخانه و اسناد سازمان

   1400 بهمن 25 دوم، روز برنامه

  آرایی کتاب هنر ):صبح( اول نشست
  عظیمی اهللاحبیب دکتر :نشست دبیر

09UT0o3lsQWlCd2BXcWIzNnJjOFMwQ1a=?pwd6092975717/j/us.zoom://https  

   123456 ورود رمز

  ورود پیوند

  زمان  سخنران  سخنرانی عنوان

  ساعت

9:00-10:30  

 
مطالعۀ هنر کتابآرایی در مرقعی هندي در کتابخانۀ دانشگاه 

 پرینستون

 رهطاه سرافیلی،ا محمدحسین
  اسرافیلی

9:00-9:15  

بررسی یادداشتهاي پادشاهان تیموري هند بر نسخههاي شاعران 
 فارسی در کتابخانه سلطنتی تیموریان

  9:30-9:15  بافزري پرتو

    دستاوردهاي نسخههاي خطی عصر اکبر شاه در نگارگري
  

  9:45-9:30  سراوانی فهمیه

   میانه قرون رد هند در خط و کاغذ اریخت به نگاهی
  )ه 026-932 م/1526-1206 هلید سالطین (دورة

  
  10:00-9:45  انصاري عبدالرحمان

کتابت و کتابآرایی قرآن مترجم وقفی اورنگ زیب، پادشاه هند، 
 از نسخههاي خطی اهدایی به مزار شیخ جام

  
  10:15- 10:00  مقدم صابر فرامرز

  10:30- 10:15  پاسخ و پرسش  
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  پژوهی تنم پژوهی، نسخه (بعدازظهر): بهمن 25 دوم: نشست
  زاهدي فرح دکتر :نشست دبیر

https://zoom.us/j/6092975717?pwd=a1BXcWIzNnJjOFMwQ2lsQWlCd3o0UT09 
 رمز ورود 123456

  ورود پیوند

  زمان  سخنران  سخنرانی عنوان

  ساعت
00:41- 61:00  

  4:151 -4:001 راجندر کمار  شدان عیار ملخص هنسخ معرفی

Manuscripts of Sanskrit texts translated into 
Persian (In Central Library of Banaras Hindu 
University, Varanasi, U.P. India) 

 شیلپاسینگ

4:151- 14:30    

 و نقد و التواریخ اجت سنگی اپچ نسخه راساسب هند و ایران روابط
  آن بررسی

    41:45 -4:301 کریم نجفی برزگر

  05:01 -4:451  امونديم پریا شهیدي، علی مشخصههاي نسخ خطی اوستا

Manuscripts of Sanskrit Medicin works rendered 
into Persian 

 راجش سرکار
5:001- 55:11   

 معرفی نسخه خطی مکتوبات میرمحمد نصیرخان تالپور
 

 محمدمهدي توسلی
15:15 -15:30  

  ایینین باقیاي ِ وحدت ۀزمزم
  ديهن و فارسی وسیقیم مقایسی هايررسیب در آن اهمیت و

 

 اسداهللا شعور
15:30 -15:45  

 غالمحسین طباطبایی در هند قرن هجدهم از منظر مورخان هندي

 فاطمه سماواتی
 

15:45 -16:00  
 پرسش و پاسخ

https://zoom.us/j/6092975717?pwd=a1BXcWIzNnJjOFMwQ2lsQWlCd3o0UT09
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   (بعدازظهر) اختتامیه

https://zoom.us/j/6092975717?pwd=a1BXcWIzNnJjOFMwQ2lsQWlCd3o0UT09 
 رمز ورود 123456

  ورود پیوند

  لطفی اعظم فرزانه دکتر
   هند بخش همایش علمی دبیر

 اثرمالنوعی نامھ" "ستی گداز و سوز منظومھ خطی سخھن بر ون ای نظریھ اندیشی" نگاره"
  خبوشانی

16:30 -16:45  

  ساعت
  

6:301-16:45  

  پیري خواجه مهدي دکتر
  نور میکروفیلم مرکز بنیانگذار

16:45 -17  

  ربانی محمدعلی دکتر
  هند در ایران فرهنگی رایزن

17:00 -17:15  

   شکراللهی اهللا احسان دکتر
  هند در فارسی ادب و زبان تحقیقات مرکز سیرئ

  

17:15 -17:30  

 
 

https://zoom.us/j/6092975717?pwd=a1BXcWIzNnJjOFMwQ2lsQWlCd3o0UT09

